Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Hart voor Barendrecht
Visie en Missie
In Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God
hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad,
verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen
over Barendrecht.
Doelstelling:
Onderstaand vindt u de hoofdlijnen van de statutaire doelstelling, zoals op 30 oktober 2007 vastgelegd in de statuten, opgesteld
door de notaris.
Artikel 2:
De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse kerken en kerkelijke gemeenten binnen
en ten behoeve van de gemeente Barendrecht. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
- het verwezenlijken en ondersteunen van diaconale projecten in de gemeente Barendrecht;
- het bijeenbrengen van mensen en kerken/kerkelijke gemeenten die een hart voor Barendrecht hebben;
- samen te bidden voor Barendrecht;
- missionair betrokken te zijn in woord en daad bij de gemeente Barendrecht;
- al hetgeen te doen wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
Bestuursbeleid:
Onderstaand vindt u hoofdlijnen de bestuurlijke doelstelling, zoals op 30 oktober 2007 vastgelegd in de statuten, opgesteld door
de notaris.
Artikel 4:
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden. De samenstelling dient zoveel mogelijk een
afspiegeling te zijn van de diverse kerken en kerkelijke gemeenten binnen Barendrecht.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
Het bestuur vergadert ten minstedrie maal per jaar.
Financieel beleid:
Onderstaand vindt u hoofdlijnen de bestuurlijke doelstelling, zoals op 30 oktober 2007 vastgelegd in de statuten, opgesteld door
de notaris.
Artikel 3:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, donaties en subsidies.
Vrijwilligers:
De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle medewerkers doen al het werk op vrijwillige basis: bestuursleden,
stuurgroepleden en project vrijwilligers.
In Hart voor Barendrecht In totaal werken tien Barendrechtse kerken samen in Hart voor Barendrecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangelie Gemeente WaterPortW4C Sporthal Waterpoort, Ingang Haringwater, Barendrecht
Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt: Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht
PKN Barendrecht: Bethelkerk, Kerkweg 2, Barendrecht
PKN Barendrecht: Dorpskerk Dorpsstraat 146, Barendrecht
PKN Barendrecht: Hervormde Gemeente BA: Immanuelkerk Klarinetweg 2, Barendrecht
Nederlands Gereformeerde Kerk: Maranathakerk Dorpsstraat 178a, Barendrecht
PKN Barendrecht Carnisse Haven Noordersingel 30, Carnisselande, Barendrecht
Rooms Katholieke Kerk: St. Augustinusparochie Marijkesingel 24, Barendrecht
Volle Evangelie Gemeente De Wijngaard Dr. Kuyperstraat 4, Barendrecht

Afgevaardigden vanuit de participerende kerken en projecten vormen de stuurgroep die projecten initieert en realiseert.
De stuurgroep vergadert eens per drie maanden.
De frequentie van projectteam vergaderingen verschilt per project.

